
                                               Alocaţia pentru susţinerea familiei
 
 
   Familiile care au în îngrijire copii, cu un venit net pe membru de familie de până 
la 530 lei, care îndeplinesc şi alte condiţii referitoare la bunurile materiale aflate 
în posesie, precum şi la frecventarea de către copiii de vârstă şcolară a cursurilor, 
pot solicita primăriei de domiciliu acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei.
      Alocaţia pentru susţinerea familiei este un beneficiu social selectiv, care se 
acordă prin testarea mijloacelor de trai şi este reglementat de Legea nr. 277/2010 
privind alocaţia pentru susţinerea familiei, modificată şi republicată.
Cuantumurile se stabilesc în raport cu tipul familiei, veniturile realizate şi numărul 
de copii îndreptăţiţi să beneficieze.

 Acte necesare în vederea întocmirii dosarului de alocaţie pentru susţinerea 
familiei (ASF), care se acordă pentru familii cu copii în intreţinere şi un venit net 
lunar de până la 530 lei/membru de familie
 
-  Cerere şi declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de 
asistenţă social
- Cărţi/buletine de identitate ale părinţilor (copie şi original);
- Certificatul de căsătorie (copie şi original);
- Certificatele de naştere ale copiilor şi cartea de identitate/buletinul pentru copii 
de peste 14 ani (copii şi original);
- Livretul de familie, completat la zi (copie şi original);
- Hotărâre judecatorească definitivă de divorţ, certificat de deces  dacă este cazul 
(copie şi original);
- Hotărâre judecătorească definitivă de incredinţare a copiilor, hotărâre pentru 
instituirea unei măsuri de ocrotire a copilului, unde este cazul (copie şi original);
- Adeverinţă de la registrul agricol  din care să reiasă că intreaga familie locuieşte 
la adresa declarată;
- Adeverinţe privind venitul net/cupoane de pensie/ajutor şomaj/ pentru luna 
anterioară depunerii cererii. In adeverinţele de salariat, este necesar să se 
menţioneze salariul net pentru luna anterioară depunerii cererii, cu precizarea 
dacă se beneficiază sau nu de bonuri de masă, inclusiv valoarea acestora;
- Cupon pensie de intreţinere, dacă este cazul;
- Adeverinţe de la școală 



- Adeverinţa de venit de la Administraţia Finanţelor Publice, pentru ambii 
soţi/parteneri şi copiii adulţi necăsătoriţi, care locuiesc cu familia, atât pentru anul 
in curs, cât şi pentru anul anterior;
- Un dosar 

Obligaţiile beneficiarilor de alocaţie pentru susţinerea familiei

    - Titularul alocaţiei pentru susţinerea familiei are obligaţia să comunice în scris, 
orice modificare privind veniturile realizate, domiciliul, componenţa familiei, în 
termen de maximum 15 zile de la data modificării. Comunicarea trebuie să fie 
însoţită de copii ale actelor doveditoare privind modificările intervenite. 
Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu 
amendă.
-      Titularul are obligaţia de a prezenta la începutul fiecărui an şcolar, pentru 
fiecare copil, care frecventează o formă de învăţământ conform legii, adeverinţă de 
la şcoală cu menţiunea REPETĂ SAU NU ANUL ŞCOLAR.
Pentru copiii de vârstă şcolară cu handicap grav sau accentuat, care nu 
frecventează o formă de învăţământ, organizată în condiţiile legii, alocaţia se 
acordă cu condiţia prezentării certificatului de încadrare într-un grad de handicap.
- Sumele încasate necuvenit cu titlu de alocaţie se recuperează de la 
titularul dreptului de alocaţie, în termenul de prescripţie prevăzut de art. 2.517 din 
Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.


